Årsberättelse 2018 för Umeå Ghana Union

Styrelse:
Under året har styrelsen bestått av:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Hanna Lundgren
Ann-Christin Forsgren
Britta Eriksson
Mikael Lundgren
David Ordoubadian
Anders Rodén
Samuel Appiah-Kubi
Anna Hellgren
Allan Andersson
Erik Owusu Ansah
Eva Emadén

Styrelsemöten: Styrelsen har haft 10 st protokollförda möten under året.
I Ghana: Under året avslutades vårt pågående projekt Advocacy (påverkan). I detta projekt
har vi tillsammans med Herald Foundation i Ghana jobbat med att minska diskrimineringen
av personer som är HIV-smittade samt sprida information om smittspridning och
behandling. Projektet omstartades under våren 2018 efter ett uppehåll och avslutades i
dec 2018. Styrelsen är nöjd över resultatet som har genomförts under projektperioden och
håller nu på att skriva på den slutrapport som skickas till Forum Syd som har varit den
största bidragsgivare till detta projekt.
Utsikterna att få pengar från Forum Syd att driva de tre ungdomscentra som vi har byggt
upp anses så små att styrelsen har fattat beslut att stänga ner ett ungdomscenter i
Anamase och driva de övriga två vidare under 2019 med föreningens insamlade pengar.
Dialog har förts med Herald Foundation och de anställda vid ungdomscentren. Alla är
överens om att ungdomscentren behöver gå över i annan regi och Herald Foundation
jobbar nu på att hitta en lösning.
Den 23-29 november genomförde Anna Hellgren och Eva Emadén från styrelsen en
uppföljningsresa till Ghana. Vid tre tillfällen träffade de styrelsen för Herald Foundation
tillsammans med Samuel Appiah-Kubi, som också befann sig i landet. Avslutningen av HIVprojektet diskuterades och de fick delta vid det sista seminariet för HIV-smittade i
projektets regi. De besökte även de tre ungdomscenter som drivs med Ghana Unions stöd
sedan många år.
Kommande projekt (No dropouts) diskuterades och planerades. I samband med
uppföljningsresan träffade de även representanter från en ny presumtiv
samarbetsorganisation, Young Peoples Initiative. Emanuel Annan, den externa resursperson
som stöttar Herald Foundation i projektarbetet deltog i stora delar av uppföljningsresan.
Han är en kompetent person som har stor erfarenhet från internationella samarbetsprojekt
och vi är glada för hans bidrag till vårt gemensamma arbete.

I Sverige: Samuel Appiah-Kubi och Britta Eriksson deltog vid Forum Syds årsmöte.
I samband med medlemmen Wlli Schäfers födelsedag ordnades en privat insamling till
skoluniformer till 60 barn som år i skolan i byn Awisa-Apasso. Föreningen är mycket
tacksam för den insatsen.
Ghanafest: Även i år genomfördes den traditionella föreningsfesten ”Ghanafesten” med
middag, lotterier och andra festligheter. Detta år var det 25-årsjubileum och lite extra
aktiviteter med både dans och trummande var del av programmet. Genomförandet var den
20 oktober i Dragonskolan. Det känns roligt att så många som drygt 90 medlemmar och
andra intresserade deltog. Det blev en uppskattad tillställning som även inbringade ungefär
10 000 kr i föreningens kassa.
Insamlingsmål: Föreningen lägger ännu ett verksamhetsår till handlingarna och gläds åt att
vi uppnått våra uppsatta mål med projekten. I och med de åtaganden som vi gjort
gentemot ungdomscentren i Akim Oda och Awisa kommer vi att använda de pengar som
tidigare samlats in och således minska får buffert i föreningen.
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